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PROGRESANTOJ EN SEJT

Fine de SEJT-17 mi faris negrandan sociologian esploron inter 
anoj de naroligaj kursoj. La enketojn plenigis 51 personoj. Klari
ginte buffe la situacion rilate al la progresantoj en SEJT-ej, mi 
petis ilin voĉdoni por unu el formoj de SEJT el la jenaj»

1. Komuna tendaro por spertuloj kaj progresantoj (10 tagoj).
2. Aparta tendaro por progresantoj antan la komuna tendaro (10*  

10 tagoj).
3. 5-taga paroliga kurso antan la tendaro (5 tagoj ♦ 10 tagoj).
4. Apartaj tendaroj por progresantoj en Ĉiuj E-regionoj (do di

versloke) kaj poste SEJT.
Krome, mi petis ilin skribi siajn opiniojn pri la finiganta SEJT 

La voĉoj dividiĝi! jene:

Skeno de 
SEJT

Kvanto de voĉoj 
por tiu skeno

Skribis sian opinion pri la tendare

1 1 -
2 18 7 (Ĉiuj en Esperante)
3 42 8 (el ili 6 on la rusa)
4 - -

Ne elvokas dubon la deziro de neparolant&oj pli bone lemi la. 
lingvon. La pli kuraĝaj skribis sian opinion pri la finigante ten- 
daroLe Inter ili eblas distingi 2 grupojn: la unua skribis E-te. vo
ĉdoninto por la 10-tpga paroliga kurso, la alis grupo, skribinta p- 
lejparte ruse, «ubtenis la 5-tagan paroligan kurson.

Kvankam Is enketado enprenis nemultajn personojn, el ĝi tiriĝas 
sufiĉe palpeblaj konkludoj»

1) Nek komuna nek regionaj tendaroj altiras la progresantojn. 
Se pri komuna SEJT ni havas sperton, pri regionaj tendaroj necesas 
nur eksperimenti.

2) Inter la progresantoj oni povas bone distingi du grupojn. La 
unua venas al SEJT-oj estante Ĉe la limo:E-ekparelo. La dua konsis
tas el homoj, kiuj devas sufiĉe longe ekzerci sin antaft ol ekparoli 
on E.

Sekve, SĴSJU devas iom elaste aliri la problemon de progresantoj 
en SEJT—oj kaj eble kune kun 5-tagaJ paroligaj kursoj organizi an
kaŭ 10-tagajn. La kursestroj devas difini, kiu el iliaj gekursanoj 
al kiu paroliga kurso venu.

La plej multo el la enketitaj taksis la leboron de la tendaro 
por 4, tamen estis skribitaj jenaj kritikaj rimarkoj, kiujn atentu 
la organizontoj de sekvaj SEJT-oj.

1. Ne estis organizita studado de E-kantoj.
2. Spertaj geesperantistoj ne tiam volonte helpis al progresan

toj. Krone, en tendojn oni devus enloĝigi progresantojn kaj spertu
lojn kune.

3. En la tendaro estis malbona disciplino.
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4« Estua bene, se «kazus renkontigo intai speltaj kaj komencan
te j esperantistoj.^!.Ae-e4tor*>,  La komencantoj iestis sen atento»

5 о Necesas pli bone organizi la liberan tempon 8e la fajno post 
la koncertoj, KOS ktp. ,

6. Necesas pli severa puno por krokodiloj (ifla aŭtoro)-.,
7. Oni malbene atentis la laboron de la kuiristoj. 
Fine, skribis je progresantoj!

A.GonĈerov (Barnaul).

kaj la kulturojn de 
Sed ne estas tie la 
E-junularo 
lote 
nuavicaI

rite de la i “ 
ja tiu Ĉi celo devas esti u<

NI ESTAS SOVETAJ ESPERANTISTOJ
(Repliko al la aktoroj de "Malfermita letero...", *А ”-2Л)

Mi plejparte konsentas kun la aŭtoroj de la leteros ni perdas . 
la tempon. Kvan как la movado progresas, sed ofte gi ne eetas aktua
la. 50 jaroj post la Granda venko eetas glorinda datreveno, kaj ĝin 
oni devas festi kun la tuta soveta popolo, sed ne esti pasiva part- 
«prenanto. Ni estu aktivaj organizantoj! Estas propono, ke Ĉiuj SEJM- 
kluboj, kiuj ne jam celebrie la datrevenon de la Venko, faru tion. 
"is la fino de la jaro ili povas korekti siajn mispaŝojn. Ekzemple, 
krasnojarskanoj planis kaj nepre organizi» dedican ekspozicion. Sed 
mi deziras priparoli utilon de Esperanto por la nuntempaj kondiĉoj, 
ja por tiu-ĉi afero estas dediĉata la tuta nia laboro. En la regul
aro de SEJM estas skribita:"...Celoj de SEJM estas disvastigo kaj 
praktika utiligo de Esperanto por propagandi la sovetan ideologion 
kaj la kulturajn de sovetaj popolon eksterlandeEatas bonaj oeloj! 
Sed ne estas tie la plej grava, lau rai; celo - edukado de 

en la spirito do la p l o- 
internaciiame, ja tiu Ĉi celo devas esti u-

Mi ne estas kontraŭ bona interna kluba agado. Komuna kantado, 
"amika rondo", Esperantujo, "samideano” - tio Ĉi e s iea s bezonata por 
kreado de bela Esperanta medio, kaj vane kontraŭstaras ĝin la aŭto
roj de la "Malfermita letero...". Sed nun tiu-Ĉi laboro estas "afe
ro deka". Nia nuna tasko - praktike realigi la sekvan punkton de la 
Regularo:"...SEJM aga3, kunlaborante kun partiaj, komsomolaj, ŝta
taj kaj sociaj instancoj,"-tio, kion ni nomas kutime "oficialaj in
stancoj". Ni devas per granda, ofte melfseila, laboro meriti la ag
noskon kaj oficialigon. Tio signifas, ke ni laboru ne por Esperante, 
sed per Esperanto! Mi opinias, ko la slogano de nuna momento devas 
esti iomete ĉangita: per Esperanto por soci-utila laboro! Kamarad
oj, Ĉu vi legis la dokumentojn de SEU? Tiamaj esperantistoj laboris 
por la socio! Ili propagandis aktualajn soci-politikajn problemojn 
kaj estis homoj de aia epoko, Cai ni, juna esperantistaro, estas or
ganizitaj, ni devas fari la movadon pli aktuala, bezonata al nia 
kosma epoko. Nun ni dovas servi per Esperanto al tri gravegaj ob
jektoj: SOCIO, SCIENCO, KULTURO. Aliaj branĉoj de la lingva uzado

Miaj proponoj
1. Rekomendi al SEJM-kluboj plialtigi la : 

landaj kontaktoj (de la soci-politika flanko)
2. “ ‘ ’ -
3. La SEJM-entraro faru al la kluboj rekomendojnpzi la ideolo

gio de la laboro. Estas — ----- '
nun ne c ~ ____ _____________ r-

4. Jsilaborl skizan statuton por la
V.Sapoĵnikev
(660075 Krasnejarsk-75, abon.k. 2420).

jaktoj: SOCIO, SCIEN 
ne estas tiom gravaj

‘l
al SEJM-kluboj plialtigi la nivelon da la ekster-

_ J •
Pli alte'taksi la eksterlandan laboron. i'
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POR LA STUDANTA JUNULARO

En la revuo "Hungara Vivo*  NB4, 1975, p.25 estaa publikita Jena 
artikolo - peto psi kunlaborado en Studenta paĝo»

"Rr. Hungario en pluraj superaj lernejoj ekzistas Esperanto-inst
ruado- kiu havas du Cefajn fornojn. Unuparte, en tri porinstruistaj 
institutoj (Esztergoma, Sar©spatak, SzoEbstheljr) la gestudentoj povas 
lerni E-on kiel specialan studobjekton, kaj tiun lingvoscion ili po
vas fruktuzi dum sia futura bazlerneja inetrupraktiko, Aliflanke, en 
la filologia fakultato de Budapesta Universitato EotvSs Lorand jam 
ekde la jaro 1995 funkcias E-a fako, sub la gvido de d-ro IetvAn Sze- 
rdahelĵri, kie la estontaj mezlernejaj instruistoj ekkonas la H-an li
teraturon, la historion de la movado, kaj la sciencon do la artefar
itaj lingvoj» la interlingvistikon.

En 8iuj institucioj formiĝis Sciencaj Studrondoj, kloe membroj 
diligente laboras, esplorante la ĝis nun ankoraŭ ne ellaboritajn ka
mpojn de la esperantologio.

Sed ni scias, ke ankaŭ ekste rlande oftas la same agantaj stud
rondoj, science okupiĝantaj pri Esperanto,

Jenan debutantan rubrikon ni oferas al tiuj studrondoj, celante 
demonstri ilia^ sciencan kaj movadan agadon, Enkedre de tiuj laborg
rupoj ja edukiĝas homoj, kiuj future - Ĉu en pedagogia, Cu en scien
ea kariero - kapablos altnivelo kultivi la novajn sciencobrai-Ĉojn: 
la interlingvistikon kaj esperantologion.

Ni emas, ke la rubriko estu sistema kaj enhava, taŭga por kapti 
Ĉies atenton, kvankam temas pri gestudentoj kaj celas esti legata de 
go s *t  u. deni*  о j •

Por laŭeble plej bone plenumi la celon, ni petas Ĉiujn gvidantojn 
kaj anojn de ekster- kaj enlandaj sciencaj studrondoj, ke ili kontri
buu al la redaktoro de nia rubriko. Cio interesas, kio okazas en la 
gestudenta vivo; ni atendas sciigojn, raportojn pri studentaj kaj s- 
tudentrondaj eventoj, aŭ pri aliaj okazintaĵojn, kiujn partoprenis 
ankaŭ studentoj. Kaj bonvolu sendi viajn laboraĵojn, sciencajn kaj 
belliteratutajn verkaĝojn, poemojn, poemtradukojn - Ĉion, kio gravas, 
interesas! Jen, ni oferas eblon por la estontaj scienculoj, verkistoj, 
poetoj, por ke ilin povu ekkoni la vasta esperantista loganbero.

Ek al agado, verkado, gestudentoj!"
Adreso: "Hungara Vivo" E-1081 Budapest, KenjrĉrmezB u, 6, Hungario, 
posta adreso: "Hungara Vivo", H-1368 Budapest, Pf, 195, Hungario, 
Desirante sukcesojn en poresperanta agado

SJNeilande, fakestrino de le Koresponda serVb,

DONECK ATENDAS VIN

La URSA-komitato intencas organizi 5-tagan regianon renkontiĝon 
junularan le 5—7—an de decembro. En la plano de la aranĝo, okazonta 
en la Donecka regiono, eatas raporto de la komitato, pridiskuto de 
la laborplano por la 1976-e jaro, disputo "cu estas bezonata regiona' 
agado en SEJM?", priparolo de SEJlA-problemoj, Estas planataj ekskur
so al karba minejo, koncerto (preparu viajn programerojn!) kaj psi
kologia testado. Dum unu el vesperoj okazos konkurso de toatoj, dedi
ĉitaj al virinoj. La konkurson, okazontan fine de la Internacia jaro 
de virinoj, eblas partopreni ankaŭ foreste. La plej bonaj tostoj es
tos surprize premiotaj.

Al la renkontiĝo ni invitas geesperantistojn (ne krokodilojn!) 
ankaŭ el aliaj respublikoj, P05. ili la aliĝkotizo estos duoble pli 
malgranda ol por ukrainianoj. Ĉar la problemo de loĝigo ankoraŭ ne 
estas solvita, la dato de la aranĝo povas ŭanĝiĝi. Pri la ĝusta tem
po, kondiĉoj de partopreno, plena programo de la renkontiĝo vin vo
lonte informos Serge0 Miĉĉenko:

340094 Dcneck-94, do vostrebovanija.
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Li ankaŭ akceptas la t«katojn de teataj da forestaj konkursanoj. 
Sendu ilin kaj atendu premion.

URSA-komitato (Deneok).

En SEJT-17 estis registritaj 
Laŭ regionoj aligis

Centro—Rusio 
Ccbaltio
■ЧЛаЛА»! J.
Okcident-Siberio 
Ukrainio 
Volgo-Uralio 
•МММ ,

Laŭurbe aligi-;,
1. Angarsk
2. Barnaul 
J.BIlsk
4. “elabinsk
5. Dimitrovgrad
6. Glasev(Udmurtio)
7. Harkov 
8.Ivanovo 
9.JoŬkar-01a

10. Kasli (Celab.reg.)
11. Klaipeda
12. Klimovnk (Mos.reg.)
15.Koionna <
14. Kos ino zee/
15. Krasnojsrsk
16. Kxetinga (Litovio)
17. Kujbiŭcv
18. Leningrad
19. Lipeek
20. Makeevka (Ukr.SSR)
21. MaŬaŭkalo 
22 .lie ĵdur e Sens k
23. Miaas
24. Moskvo

39

Mezazia. Kaŭkazio 14 
Okcident-Siberia 68

9

STATISTIKO DE SEJT-17

201 personoj.
Takte venis

34
27
10
58 

: 7 al

2
22

1
3

1
1
2

14
1
1
9

I 1
1

1
12

1
6
1
2
1
3

1
II 

__________ 7 
25.Meenak (Orela reg.) 1

26»
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. 
за»
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45. 
•к .
47.
48.
49.

Novoeibirsk
Omsk
Orenburg
Permj
Poltava
Rostov-Don
Riga
Salavat (BaŬkirio) 
Soci
Sterlibanevo (BaŬk.)
Stcrlitanak
Sizranj
Siktivkar
{iauliai (Litovio) 
soja (Ivanova rog.) 
Talgar (Kezaft.) 
TaŬkent
Tifiiŭn
Tula
Tjumenj
Ufa
Ust-Kamenogorek 
Vilnius
Vilgort

12
8
1
1
5
1
6
2
4
2
6
4
2
1
1
5
2
3
4 

13 
24

9
15

1

Sime eligis al la tendaro (laŭ la aliĝiloj) 258 homoj, 
tintaj 44 sovetiajn urbojn 64 
ina sekso.

NACIECA KCtiSISTO:
Rusoj
Litovoj
Hebreoj 
Ukrainoj
Latvoj 
Tataroj
Batkiroj

8
5
5
4

Germanoj
Kazako 
Komlo 
Koreo 
Ose t ino 
Polo

4
1
1
1
1
1

La nombro 201 esiаз ricevita el la posttendara statistika ana
lizo. Dumtendare la statistika grupo kalkulis 198 partoprenantoj. 
Tial en sekvaj statistikaj faktoj konsideru, ke la nombro 201 estas 
pli preciza. Sad pro foresto de pluraj ciferoj de la statistiko & 
pri 201 partoprenintoj, la Redakcio devas uzi tiujn pri 198.
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....

Cent— 
to
rus io

□eba
ltio

Koloka
zio, Me- 
zazio

Okcide
nta Si
berio

Ukra
inio

Volgo-
Uralio Sun®

KHSU-membrоj 3 2 2 3 1 6 17
VEKE li—membi oj 30 22 6 49 6 54 167
Pioniroj 2 - 2 1 - 5 8
Instruistoj 5 2 3 8 4 10 32
Lernantoj 3 1 3 4 — e 17
Sciencistoj 3 ■> 1 C» 1 5
Ingenieroj 6 6 — 18 2 8 40
Tetoikistoj — 2 — 1 — OM 3
Laboristoj 1 1 1 4 - 7 14
Oficistoj 2 3 2 5 — 8 20
Agrikulturaj speo. — — — 1 — 1 2
Kuracistoj 1 — — 2 — 4 7
Sfendentoj ie 17 5 24 3 32 99
Partopreno en SEJT 34 27 10 53 7 65 201

LaCaĜa KOI S ISTO de Is 8EJT-anu j
MaekiSis en 1906 - 1, 191? - 2, 1923 

1930 - 1, 1935 - 1, 1936 - 3, 1937 - 5,
1>41 - 4, 1942 - 4, 1943 - 3, 1944 - 2,
1Л8 - 7, 1949- 11, 1950- 12, 1951- 14,
1955- 19, 1956- 15, 1957- 13, 1958- 8,
1962 - 1, 1963 - 2, 1965 - 2, 1967 - 1.

KONSISTO LZŬ E-AĜO
SEJT—17раг toprenis

* 0 - 1
- 2
- 1
- 3
- 2 
- 1

La meza Esperanto-^o i

ia 19p5*a  jai
1956
1957
1958
1959
1960

> - 1, 1928 - 1, 192? - 1,
1958 - 5, 1959 - 3, 1940 - 3, 
1945 - 2, 1946 - 5, 1947- 11, 
1952- 15, 1953- 26, 1954- 25,
1959 - 5, 1960 - 2, 1961 - 4, 
La neza ago - 24 jaroj.

1975 - 69
E-istoj do

1963 - 4 1969 - 4
1964 - 1 1970 - 16
1965 - 1 1971 - 3
1966 - 4 1972 - 17
1967 - 5 1973 - 35
1968 - 6 1974 - 31

4,0? jaroj. 
v< s V.Silas, partopreni. te 
17, V.Arolovifc - SEJT-9,11417;

• SEJT-9 4 11,15,15 4 17; A.Vizgirdas - £EJT-ii’4 17; 
SEJT-10 4 14,16,17; Г .KorJanGVeka ja - SI “ * * "

» SEJT-11 4 14.16.17; T.Loskutovr - SEJT'

de
La plej aktivaj
-9 4 SEJT—17, V.Jakovle

SEJT-9 4 14,16,17; J.Vladimircev - :UT-1O 4 13,15 4’17;— ртп.тю—n А иг иг ик А zn. л ТГ4 „г-а -*  д _ с-тттт^ zz А «п• 
. SEJT-10 4 14;iŜ:i7;’r.Koijenav;.k..J'
- SEJT-11 4 14,16,17; T.Loskutova - !

SBJTano-75 esta3
..... . J SEJT—anoj onte 
Jakbvlev - SBJT—9 4 17SEJT-9 4 S 

B.Kolkax - 
A.Gen&iov 
U.Polakov 
V .Zibenkes 
kova - 8EJt*12  4 17.

La plej multrorabrn j grupoj venis el: 
Ufa ----- *
Vilnius 
Barnaul

20 h.
17 h.
15 h.

Ivanovo 
l\rasnojersk
TjumGnj

EJT-10 4
‘-12 4 17

14,16,17| 
j T.Leg

Kompilis 0.kaa^nova(Barnaul),Б.Ano®in(U-Kamonos•).

PAliOLIuAJ KURSOJ. KIAJ ILI ESTU?

Finiga la terbio ftn Ust-Kamei ogorsk. Pinis sian laboron la pa
roligaj kureoj. Sed... Cu solvis la demandon ori komencantoj la nova 
sistemo de paroligo? Ekzamenigis nur tri dek homoj. Ĵu tio eetas bone? 
Certe ne!

*La nsskigdattj estas ^erpitaj el Ĉiuj aliĝiloj sen konsidero 
partoprenon de la tendaro. - Red.
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Ja devas osti programo ĉe parolia:©, kiu estu destinita por uza
da nur an tendero kaj por progresigaj kursoj en kluboj, (ui opinias, 
ke la lernolibro de B.Kolkcr neniuokaze povoa esti uzata pei progre
santaj kursoj. ĉu ian progresantoj komencis stuui de nulo? Pakto la 
libro no estas sinpla, eed ĝi devas esti trastudita en kluboj, En 
paroligaj kursoj ne devas terai pri gramatiko, nur korekto de nekom
prenitaj aĵoj - jen la tasko de Ĉi-kursoj de la gramatika vidpunkto. 
Iu ol gvidintoj kursojn (A.Eogov, V.Kulikov, Z.Skvorcova, GjOcĴtin, 
B.Kolker, V.Koĉovkin, /.Gonĉarov ktp.) proponu la programon, aŭ ĉiu. 
sendu proponojn al elektita homa, kiu analizos la proponojn kaj kom
pilos konoernan programon.

Dua demando. Kiu devas gvidi kursojn? SEJT estas junula!a tend
aro. da instrui en ĝi ueves gejunuloj. Ie pro tio. ke aĉuloj gvidas 
malbone. Ki, certe, devas ilin danki, Sai ili instruis nin. 'Aaj ni 
ĉiam atendas ilian konsilon kaj danke akceptas ilian sperton. Sed 
estas junaj kamaradoj (ekz. Л.Ьilanijeva kaj V.Golencovu el Ufe), 
kiuj humorante gvidi kurzojn kaj preparinte sin por tio, ta^en cdevis 
sidi en le Konference, ĉar al ili ne sufiĉis grupoj.

Trie, ĉiu klubestro devas respondeci pri la lingvonivelo de ai
aj venigitaj kaj zorgi, ke ĉiu partopreninto de paroliga kureo ple
numu ekzameron.

Kaj kvare, loi ke kome neantoj povu partopreni aliajn aranĝojn 
de la fondara vivo, Is kursoj devasf finiĝi anticipe.

K.Gilinskij (Leningrad).

ЙЕСЕ1 ZOJ PRI LA LEKNOLIBBO DE B.G.KOLKER
Bonaj lernolibroj por Esperanto estas necesegaj, sen ili nur ne

multaj kuraĝas instrui. La nivelo de instruado ankaŭ grave oopendas 
de lernilo. Do, la afero, kiun fazie. B.G.Kolker, estas ege utila, 
kaj ni varme aplaŭdas llan aŭkedon. Lia lornolibropeimesas instrui 
B-n en rordetoj kaj enkaĝillerni ĝir^memstare. Lo lernolibro esta 
tre bone pripensita kaj kompilita. Gi permeses ekposedi E-on sufiĉe 
bone por paroli pri la plej uzataj temoj kaj kontentige korespondi. 
Kiu atente trastudis ĉi-libror re bezonas eliajn lernilojn kaj pov
as memstira perfektigi er 1; lingvo, praktike uzante ĝin.

Sed eĉ la plej bonaj lernolibroj hevas iajn mankojn. La ĉefe ma
nko de ĉi-libro, laŭ mi, estas la foresto de vorteroj. Ke ĉiuj hav
as ambeĉ Bokniev-vortorojn, kaj,poi tiovi iun vorton, oni devcs tra
rigardi la tutan libron, li ne povas riproĉi al la aŭtoro pro ĉi-ma- 
rko: vortaroj ne estai pzo "teknikaj kauzoj” - ege Liialfccilc estus 
presi duoble pli dikan libron. Твтеп...

Dua rimarko. Ĵ1 opiniis, ko la ekzercoj de speco "Sto oznaĉtjut 
sledojutĉie slova?"ofto estas Malfacilaj por komencantoj. Ekz., on 
Is 7-a leciono necesas traduki vortojn: aliĝi, enigi, duobligij en 
la 8-a: eksidinte, unuavide, onidiroj ktp. Ki proponis traduki Io 
menciitejn vortojn al 10 homoj, kiuj jau estis en tendaro (do, ili 
jam ne estas komencartoj), k₽j eĈ ne unu cl 10 sukcesis traduki al
menaŭ unu vorton. En rondeto sub gvido do instruisto - jes, eblis 
tion fari» sed por studantoj memstaro tio eatas malfacile. Eble es
tus senco proponi la samajn ekzercojn kun "Ŝlosiloj”, ekz., doni po
st E-vortoj iliajn rusajn tradukojn an malordo. Entute mi opinius! 
ke la lernolibro estae tro bona por homoj kun sufiĉe alta lingvist
ike nivelo. Kici montrae la sperto pore de ĉi-libro oni povus ek lo
se di E-on en 20 tagoj (Ĉiutage po 1 leciono). Tiel ĝin koresponde 
ellernis E.Sudazeva, instruistino de la germana lingvo en la Kraino— 
iarska univesitatoj S.Galkin, tradukisto el Kcrĉj D.Pezov. biologi
isto el Saratov kaj ankoraŭ sufiĉe multij homoj. Sed ili ĉiuj jam 
lia vas superan kleron kaj plejparta estas profesiaj lingvistoj, 
lor simplaj mortuloj iuj gramatikaj klarigoj el Ĉi-libro ne sufiĉas. 
Ekzemple pri la artikolo "Ie". El la klarigo oni ne povas kompreni,
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Ĉu estas ankrfi nedifinita «titole, Ĉu estas ankoiafi pliaj artiko
loj ktp.

Certe, Ie plej bopa Varianto estu fari du apartajn lernolibrojn - 
por uzado en rondetoj kaj por memstara lernado. Sed tio dune estae 
nur revoj.

La aperinta libre estas fakto, kaj eble la aefa merito de la su
tere estas ĝuste en tio, kc li faris la libron »e. figan por Ĉiuj.

E.KoiJenevekaja (bfa).
Finfine aperis longe atendita lernolibro de B.G.Kolker. Cur pa- 

«Oj a» la ufe gazeto "Lcjtiincc" pro diversaj kaŭzoj oni, corte, ne 
povis fari ŝin luksa. La libro estis plibonigita kaj operis. Certe, 
granda kvanto do ekzcioaj, de leksika materialo ostos avantaĝo do la 
libro. Sed nekompreneble pro kio kutimaj vortoj kici ’iiundo” kaj "ke
to” estaa forprenitaj el le libro. Cu ni uzas la vorton "reklamo” 
pli ofte o.l la vorton"kato"?

bone, ke en ĉiu leolono estas ekzercoj por traduko el E kaj en 
L-on. Ged oni ĉiam dovas komenci ae la plej simple. Simplaj ekzerc
oj por tuja tradukado en ine trulo cionoj ankaŭ mankas. Sed por lie jma 
tradukado la ekzercoj, certe, bonas.

La sperto de instruado de fremdaj lingvoj montras, ke ori ne de
vas doni tuj ĉiujn pronomojn, la finaĵojn de verboj ktp. Sed Esper
anto ne estas fremda lingvo. Latas nur 6es finaĵoj de verboj, kaj, 
certe, ili povas esti donitaj en la sane leciono.

La demandaj pronomoj en la lernolibro estntdonit&j aparte. Sed 
opinias, ke pli bone dun unu leciono doni le demandajn, on alie 
posedajn, en la tria Io montrajn ktp. Ja kompreni tion, kio e.st
an sistemo, estas pli facile. Jen kompi ru la samajn frazojn 
angis, hispana, franca kaj Kaperanto respektive:

Yo soj. Je Fula.
Tu eres. Tu es.
Ы es. II est.
Lila es. Lile est
Los otros s onos. s on, hous eosmes.
Lilos vosotros*  sois. Iis ror/t. blier

ni 
la л e*v. »- 
la

en

I an.’ 
Xou are. 
Ke is • 
bbe is . 
We are.
Thay are.

M4* *«4»
Vi

hi

estas.
ertp.p.
ertas.
estas, 
ertas,

sont. Ili ceta?

U

Certe, sentempe doni la proramojntfj! en fremdaj lingvoj ne taŭ
gas, sed en Esperanto oni tion povas fari, kaj lau ni eĉ devas!

Grandan meriton la libro Lavos pro la lestaj 6 lecionoj. 1'ie oni 
skribee pri tendaroj, pri la ideo d© Kaperanto, sed mi i>ensar, ko 
lu tekstojn “Kantaj, kantoj..." ki j "La lenno, kiu ne astas sur la 
mapo" povas osti anstataŭigitaj ptr teksto pri la Goveta brio kaj 
pri la E-movado en nia lando. Certe, tio estas rajto de la aŭtoro, 
sed mi dezirus vidi tiu jx^t e ketojn en la libro kaj, lafi mi, ili ne
ce ses.

L.Gilinskij  (Leningrad).

"2U2AL" KAJ "VLĈKmj"IILiV"

La 2>-an de septembro kieva vespere gazeto "VeĈcrnij Aiev” en 
la rubrike "Interesa planedo” aperigis artikolon "lingvistike var a”. 
Jen traduko de la artikole.

Lingvistika varo
Komence de Ie nune jarcento en Eŭropo kaj Ameriko dum ioma tempo 

mode eatis internacie lingvo Esperanto. Sed tielsama kiel la projek
toj de aliaj artefaritaj lingvoj, ĝi eatis nevivokapabla. Interalie, 
internacia ligo de esperantistoj kunligas iometo pli ol 50.OGO per
sonojn.

Lastatempe en la eksterlanda gazetaro oni skribas pri nova "uni
versala lingvo", kiun "inventis" hispano Huan Naman Palanka. Sian id
on li nomis "lupa!". La gramatiko do "tupa!" okupas 20 paĝojn, kaj
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la vortero enhavas 6 mil vortojn.
En reklama afido la autoro energie 1afidae sian lingvistikan var

on kaj fine petas Ĉiujn ekinteresiĝintojn sendi monon en ie urbon 
Valencio. Guate tie loĝas sinjoro Polanka.

aajnas al mi, ke necesas urĝe skribi leterojn al la redakcio de 
la ĵurnalo por montri vivokapablon de nie lingvo kaj vestiĝon de ĝi 
en nia lando. Tio multe helpos al kievej E-istoj dum eventualaj kon
taktoj kun la ĵurnalo. Ju pli multe da leteroj ricevos la redakcio 
doe pli bone*  certe, estos por niaj kontaktoj.

Bedafirinae mi ne sukcesis partopreni la lastan konferencon, sed 
en la septembra numero de "A" mi multe legis pri interhelpo, kia be
zonata kaj neoesa ĝi estas. Karaj geamikoj! Montru vian solidarecon 
kaj helpopreton^! Antefidankon.

M.Lineckij, gvidanto de Kieva E—klubo do interna
cia amikeco "Ora Pordego".

Pri la cama tomo
Al "Aktuale" estas sendite artikoleto de kievanoj pri informo, 

aperigita en "Vespera Kievo" - tie temis pri nova lingvo "tupel", 
kaj estae menciita E-o. La URSA-komitetc proponas jenan rimarkon.

Ritmiko de la URiA-koiaitaco
Ni atentigas legantojn de la informo, ke la menciitan informon 

disponigis al redakcioj de Ĉiuj gazetoj kaj ĵurnaloj la soveta agen
tejo AIN. La artikoleto jam aporis en "Komaonoiskaja pravda*  kaj 
"Vespera Donecko", ĝi povas esti publikita en aliaj organoj. Do, en 
viaj leteroj al iu ajn gazeto ne mallaŭdu la redakcion, sed klarigu 
la erarojn en la artikoleto kaj petu la redakcion, ее eblas, trans
cendi la leteron al la agentejo AHi • Uzu eblecon proponi al redakoi- 
?j artikolojn pri Is histerio kaj nuna stato de interlingvistiko 
sed ne nur Esperanto!).

La URSA—komitato (Doneok).

fakestroj, atentu! atentu Ĉ ли esperantistoj!

Dum la lasta SEJM-Konferenco oni multe parolis pri fekaj labor
grupoj - fakaj komisionoj. Tiu demando eatis buĉita ankoraŭ dum Ie 
regionaj kunvenoj en SE'JT-17, kaj kelkaj personoj tiam esprimis si
an deziron ltbori fie difinita fako. Do, gekamaradoj- fakestroj, bon
volu atenti viajn eventualajn helpontojn.
Scienc-esplora fako

I ovikova L. - 456500 MlASS Sverdlovn, 6-102.
Legkova T. - 656099 BARNAUL-99, poŝtrestante•

Gogolja, 12-7. 
treloĉnaja. 1’

* Selogotovskij.U. - 3*0006  DONECK-66, Gorjkogo, 33-3.
Dolĉanova N. - 446010 SIZRAUJ-lO, ‘ ‘ -----
Komarove J. - 153030 IWWQ-30, Strelofineja, 16-3
JuŬvidin P. — 450077 UFA—77, DoEtojevskogo, 64—2-.

226002 RIGA-2, Ed. Smllge, 34-5.
Vizgirdas A. - 235800 KLA1PEDA, p.k. 167.
Metisino N. - 656002 BARNAUL-2, pr. Lenina, 100-35. 
Legkove T. - vidu sunre.
Bastoho-ov J. - UST-KAMENOGORSK, pr. Lenina, 43-53. 

A?X? - 450025 UIA-25, a .k. 162, E-klubo.
Kolesnik A. - Pro manko do adreso uzu tiun de V.J.noĉovkint 

314000 POIZTAVA, poŝtrestante.
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Kore epon da feko
±*e  rda ikovaL. — 4563*16  MIASS, abonkesto de Esperanto-klubo.
Sei, bedaŭrinde»ne Ĉiuj fakoj eetas ŭi-iie reprezentitaj. Cu ve

re ne estas dezirantoj kunlabori kun la Scienc-Teknika fako. Biblio
grafia» Metodika, Poezio, Kolektanta, Lerneja, Magnetofona? cu ne
niu interesiĝas pri tradukarto? Speciale necesas diri pri la Informa 
fakos en Ĉiu klubo devas esti homo, kiu prizorgos sendadon de mater
ialoj al "Informa kolekto". Do, la listo estas daŭrigenda. Klubgvi
dantoj, priparolu tion kun viaj klubanoj. Interesigantej. anoncu vin? 
nepre indikinte vian adreson. La fakestroj atendas vian Helpon.

K.Cvileneva, v/p do SEJM pri faka agado.

GIRULIAI-75

Tri tagojn la 27-29 da junio en „Giruliai funkciis la 7-a tradi
cia tendaro do Klaipeda dediĉita al la 50*8  dstreveno
de le Venko kontraŭ faŬiamo koj el le 35~j&riĝo de Soveta Litovio. .

La tendara progeamo estis varia. Interese pasis la renkontiĝo k- 
un veteranoj do la Granda patria milito membroj de nia klubo K.Ska- 
kunov kaj V.Baniulaitis, kluj rekontis siajn rememorojn pri le tagoj 
de la Granda venko. Oni kun Intereso eksudis, ke Nikolao Skakunov . 
pri Esperanto ekscii., dum la milito en la ĉefurbo de Pollando, tro
vinto en ruinoj ruslingvan libron pri la Internacia lingvo.

Tendaranoj aktive pertoprenid sportajn konkurojn, ludojn, konku
rsojn. Dum la duetapa interpretista konkurso la plej bonan pretecon 
kaj lingvoscion montris P.Jegorovas (Vilnius), R.Keliuotis (Klaipeda) 
A•vaiŭiukenaite (Kaftnas). Eksterkonkurse en Ie sinkrona tradukado 
sin provis A.Vizgirdas, V.bilos, 2.Jegorovas. Dum la regiona Sx,Ja*  
kunveno eni priparolis la prepariĝon al SBJT-17 kaj pridiskutis ali
ajn aktualajn demandojn. Duntondare oni ankaŭ akceptis novajn memb
rojn al la klubo.

Vespere Ĉe fajro okazis konoerto. kiun organizis kanta grupo 
gvi/de de A.Vizgirdas. Interesajn intermediojn, skeĉojn, rakontojn 
prezentis la gastoj. Dum la komuna vespermanĝo Se fajro sni gustumis 
ceburekojn.

Sur la sabla strando oni sunbanis, ludis, babilis. Gajajn sport
ludojn gvidis JJ^orvilaitd. Malgraŭ la ne tre varma vetero ne mankis 
dezirantoj provi la temperaturon de la marakvo. Tridek tendaranoj 
partoprenis ekskurson per Sipo al la Balta maro, kiun gvtdif B.Kaa- 
pcriunas. Funkciis L-butiko, legejo, вennalgajne loterio. Nokte la 
partoprenantoj spektis lumbildojn pri 8LJT-16. Apud la tendaro funk
ciis speciale prizorgita ŬŬŬlikejo, kie oni povis aĉeti abkeŬ diver
sajn trinkaĵojn.

Je la nomo de partoprenantoj estis sendita gratule telegramo al 
Rostooka Esperanto-klubo lige kun la okazonta internacia Peesemejne 
de la Balta maro.

La tendaron partoprenis 84 personoj. Krom klaipedsnoj ankaŭ ost
is 41 gastoj el Palanta, Kretinga, Meĵeikiei, KaŬnas, Kepsukae, Jo- 
nitkelie, Paevalys, Riga, AnjkŬciai, vilnius, Leningrad, Doneck. ciu 
partoprenanto akiri" tendaran emblemon kaj insignon.

La tendaro finiĝis per komuna fotado kaj amika rondo.
Organizante la tenderon plej multe ŝvitis la prezidanto da Is 

klubo J.Bilkŭtys, estraranoj V.VaitkeviĈienĈ, V.PaŬlaŬskas, aktivul
oj H.VaitkeviŬiUE kaj A.Vizgirdes. La urba ĵurnalo "Tarybinĉ KĴLeipĉ- 
da" (SovottM Klaipeda) pii ĉi-aianĝo aperigis artikolon "La kantoj 
Ĉe fajro”.

Partoprenanto
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ĉu ii kunlaboru?

ŝajnas al ni» ke ne malutilus suplemento al la rusa-Espeianta 
voltaro, eldonita en 1966. La unua etapo de tiu loboro estu inver
sigo de la bcperante-rusa hortaro de E.Eokarev, kiu enhavas multajn 
vortojn ne troveblajn en la rusa-Esperinta.

cu eble tiu laboro Jam estas farata? ciuj interesigantej estas 
petataj skribi al Vladimir Gakalenko:

1875 OJ Tiflvin-3 Leningrada koj obi», do vostrebovanija.
V.Gakalenko (Tiftvin).

KALENDARO DE RENKONTIGOJ
(1975/76 j.)

ĈBBALTIO
Oktobro. La 3-5»an • Literatura renkontigo "ĥluzo-75”«CBe£ponde- 

оаз Vilniusa klubo).
Oktoor0—n ovembr0. "Ora folio - 75”. (Rica E-klubo).
Movembro. La 7-9-an. Reglono renkontigo fte Kinsk.
Ре.оедЪгa-januaro• La 31—1-an. Novjare. renkontigo.(Vilniusa klubo).
Februaro-marto. "Negfloketo -76*.  (Riga R-klubo).
Majo, La 1-2-an. "Boata ?mr£o - 76”. (Vilniusa E-klubo).

Le 9—эн. Orientlakonkurso. (Riga E-klubo),
Junio, "Giruliai-76". (Klaipeda R-klubo).
Somere, RET-17. (Litovio).

^Esperanto kaj naturo". (Tallinr E-klubo).
CENTRA RUSIO

Novembro, La 7-9-nn. Regladis renkontigo en llotkvo. (Laakvo).
Йе—mbro, La 5-7-an. Okaza renkontigo en Leningrad. (Leningrad).
Uejo. La 1-2-an. Regiona renkontigo on Kolomna. (Turnu vin al 

kolaon© SEJM-subtenanto V,Sokolov).
UKRAINIO

Depembroо La J-7-an. Reglono renkontigo en Doneok. (Turnu vin 
al sergeо I. iSSonko: 54009*  Doneok-94» do vostrebovanija).

Printempe, Arta renkontigo. (Informafi S.MiFŭenko, vd. supre).
Janugg.o.-f ebruar0. Jubilea arango de foltava oklubo. (Informos 

Io 62?Jli-reprezentani0 en Poltava).
VOLGO—URALIO

iRovembro, La 7-9-an. RSVU-12, (Ufa E-klubo).
Majo. REVU-1). (Estas planeta en Tjumenj).

OKCIDENTA SIBERIO
Novembro. Le 7-9-en. 06ER-25. (Barnoula E-klubo).
Decembra, Tradicia Vespero de intemacia anikeco en Novosibirsko 

(fovoaibirska E-klubo).
Lerto, La 6—8—en. Regiona renkontigo en Uat-Kamenogorsk. (Ust— 

"Tamenogorska E-klubo),
Kompilis en SEJT-17 h.Belogolovskij (Deneek).

INE FORMOJ»ANOECOJ*PETOJ*SCIIGOJ  пячаажявяевк к я я te s s s ■» as ss e s ssssssssese
K1ubestroj, atentoni
La Komitato de SEJM kune kun la KLubo-mastro pritaksis la dum- 

tendaran aktivecon de la kluboj kaj decidis pri jena poentlgo (ska-
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La poentoj validas por Ia kuranta agadjaro. Do, enskribu ilin.

1. Miass 40 12. Leningrad 15 23« Ĉelabinsk 8
2. Ufa 40 153 1'aŜkent 15 24. Doneek 5
3. Barnaul 30 14. TiŬvin 15 25» Liepaja 5
4. Ivanovo 30 15. Omsk 10 26. MefinĈkala 5
5. Tjumenj 30 16. Poltava 10 27» Hovosibirsk 5
6. Vilnius 30 17. Rostov-Don 10 28. Siktivkar 5
7. fiarkev 20 18. Salavat 10 29» Sizranj 5
8. Klaipeda 20 19. £oĉi 10 30. K©unas 0
9. Krasnojarsk 20 20. Tclgar 10 31. Kujbiŝev 0

10. Moskvo 20 21. Tula 10 32. Sterlitemak 0
11. Riga 20 22. U-Kanenogorsfc 10 33. Birsk 0

SEJll aranĝas aĉeton-vendon-interŜanĝon de E-eĵoj. Interesitoj, 
sendu viajn ofeitojn-men^ojn (kvinekzesplere) laŭ jena modelo»

Volas vendi l •
Volas interŝanĝiQ 
Volas aĉeti . • ZD

I. Linro(j)
(2) "Seĝo Edipo kaj Antigone" - Sofoklo, eid. "Stafeto" (Kan.insu- 

loj), 1960 j., 215 p. - (2Ĵ50 rb.).
II. Poriodaĵo(j)

© "Kulturaj kejeroj" - eid. francio, 1^74 - 2, 3, 4/5, 6, 1975- 2. 
(Po 1 rb. ĉiu numero).

III. Jhsigno(j)
(3) E-klubo de Opava (ĈSSB) — 60 kop.

IV. Ceteraj S-©Jcj
ф Aamenhof-poĈtkartoj malnavaj - 30 кор. Ĉiu.

Viaj poĉtinde kso, adreaa, nomo (nacilingve)

La slipojn kun oferto j-mend®j (certe, ili estu nur sur unu fla
nko de folio) poŝtmarkoj je 20 kop. kaj 5 afrankitajn kovertojn sen
du al Melnikov Л.С.: 344007 Roctov-Don-7» abon. jaŝc. 393» Mi scii
gos vin pri eventualaj eblecoj vendi, ateti, interŝanĝi tion, kion 
vi menciis en la slipoj.

A.Melnikov (Uestov-Don)•
♦ • • • • ♦ * • ♦

HELPU TROVI LIBRO!;!
La Terminologia sekcio de la LiT-fake de SEJM urĝe bezonas la li

bron: "Dollinger.A., Schweisstt»chnik. Englisch - Deutsch - Polrisch- 
Slowakisch (leehnik-?.oxteibuah)".$746 paĝoj, eldonita en GDR. ver
ŝajne). Sciigon pri ĝi mi ricevis el GDR (sed tie ĝi kostas c. 25 rb. 
Se iu povas akiri ĝin en USSR, nepre tuj informu al V.Gakalenko:

187503 Tiftvir-3 Leningradnkoj obi., do vostrebovanija.
• •• • ♦ • • ♦ ♦

So iuj E-kluboj bezonas presitajn Vaibafiŝojn, ili povas turni 
sin al Talgara E-klubo "Verda Brigantino”. La dimensioj de la afiŝo 
estas 42x60 cm, la teksto — ruslingva. La kvanto de akireblaj afi
ŝoj eatas konforma kun la kvento de membroj eu mendanta klubo. Men
de de pli granda kvanto estas antaŭe interkonsentenda. La prezo de 
unu afiŝo ostae 12 kop. + sendokosto. Turnu vin al G.Gercikov: 483310 
Talgar, Alma-Atinskaja obi., ul. Komdanist18eskaja, 276. (La teksto 
de la afiŝo estas sur la sekva paĝo).
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..luto de Internacie Anika eo
ANONCAS AKCEPTO!.'

Al kurso de internecia lingvo 
"ESPERANTO”

Modelo de logiko kaj cimploco" - bspersnto estae 1О-1И—oble 
pli facila ol Ĉiu nacia lingvo.

Se vi volas paroli kun la tute condo - stftdu Kaperanton!
lin unua leciono oke aos la 1-an de oktobro 1975*

La komenco je Ie 18-a horo»

Komuiiciĝir i-kui e о en la urba Pionirdomo. La kurso estas tute o- 
ficiula, la instruado estae cfi gagata. La rondeto tamen nomiĝas **.□.-  
ubo de Internacie Amikeco” sen mencio de L, Li esperu, ko dume. E- 
on studas grupo de infanoj 13-15-joraj. Estas peto al instruistoj,, 
kiuj gvidas rondetojn por infanoj - bonvolu sendi gratulleterojn sfi 
gratulbildkartojn Infi 1& adreso: 4853ИО Alma-Atinskaja obi., Talgar, 
Doa Pioneiov, Klub Internacionalnej druĵbi,' Eblo onkafi leterojn de 
gelernantoj, dune ruslingve, komence de decembro ni ekkurospondoj: 
Esperante•

G.Gercikov (Tale®*)*
• ••

"En la eldonplano por 1976 de estona fitata eldonejo "EESTI KAALAT" 
aperis mb n-ro 152 en esperanto eldonota verko el la estona "TAETRO 
DE KOREOJ!" de estona klasikulo Anton Тейтеnore.La verko aperos en 
1976» Nunjare aperos "KALEVIPOEG", ĝi estas en presado kaj en la la
sta trimestro aperos por vendado»

En preparo estas albumo "TALLIKi " kaj la verko de I-aul Kuueberg 
" iSZSOiĴERE”, aper os en 1976 afi en 1977»

E-istoj ekster Estonio povas sciigi siajn blendojn el Io fitats 
eldonejo:

"BBSTI RAAhAT”, 2ОООО1 TALLOS», lernu mi. t. 10, Estona SER,"
Ы "Iniormguto”-10(р4)•

• • •' • • *
UKRAINIA kantareto

Le URSA-komitato planas aperigi ukrainan kantareton. Ni petas 
tiujn gekamaradojn, kiuj hevas tradukojn de nepolaj afi modernaj uk
rainaj kantoj, sendi ilir (desirir.de kun musiknotoj) al Sergeo i i- 
fifieako: 340094 DONECK—94, do vostrebovanija. La plej bonaj tradukoj 
estos premiotaj.

UREA-komiteto (Doneck).
En la urbeto Slavjanogorsk de Done cke regiono la 11-13-an de ju- 

liJ okasis seminario de ukrainiaj L-a kt iv uloj, kiun partoprenis 9 
persanoj el Doneck, ĥarkov, 2aporoĵje, Estia pridiskutitaj problem
oj de la ukrainia movado kaj demandoj, ligitaj kun Ie proksimiĝinta 
SEJI-Konferenco, Okazis nokte ekskurso el la restaĵoj de iema mona
kejo.

Donecka E-klubo.
• • • * * •

BIJE K
En urbaj gazetoj kaj en ĵurnalo de la najbara Gorno-Alt?jska ra

giono aperis ertikoloj pri E kaj ĝia kreinto, arkofi pri SEJT-17. Er
tas planataj pluraj prelegoj pri E kaj E-kurso,

I.Korolev(Bijsk)•

Redaktis V«Ebel, Redakcio: 656099 BARLAl'L-99, a.k.11, ”1"

desirir.de

